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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 (2شرح متن اآلجرومية )

 يم الخضيرالشيخ/ عبد الكر 
 

 أما بعد: ،نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن وااله ،والصالة والسالم على رسول هللا ،الحمد هلل
 ."اإلعرابباب معرفة عالمات " :-رحمه هللا تعالى-فقد قال المؤلف 

ثم ذكر  وبما يعرف كل قسم،وأقسام الكالم،  ،وتعريف الكالمالكالم عن الكالم،  -رحمه هللا تعالى-المؤلف أنهى 
ت اإلعراب الذي هو التغيير الذي يلحق أواخر األسماء المعربة، وله عالماوأن له عالمات، عالمات اإلعراب، 

ألسماء، والجزم وهو خاص والخفض وهو خاص باوهما مشتركان بين األسماء واألفعال،  والنصبأربع، الرفع 
منه أنه ما يدخل األصل فيه والباب  "اإلعراب باب معرفة عالمات"فقال: ثم فّصل هذه العالمات،  باألفعال،

فيما يضم مسائل  اعرفي   ا، اصطالحً اعرفي   استعماالً ثم استعمل  ،هذا األصل فيه، الباب المحسوس ويخرج معه،
عند أهل  اخاص   اوبكثرة حتى صار عرفً  ااصطالحي   اعرفي   غالب استعمااًل علمية، ويدخل تحته فصول في ال

طالق ، المعرفة "باب معرفة"المجاز كما يقولون، بل هو حقيقة عرفية، ه من باب الحقيقة ال من باب العلم، وا 
ويجعلون المعرفة معرفة الجزئيات، والعلم معرفة يفرق بين العلم والمعرفة،  هي العلم، وبعضهم :بعضهم يقول

عالم  -جل وعال-ى هذا أن هللا لكن يرد علعلم، والكليات معرفتها معرفة الجزئيات يسمونها معرفة، الكليات، 
  .للفالسفة اخالفً ومتصف بصفة العلم، وعلمه بالجزئيات كعلمه بالكليات، 

سبق الجهل، لزم وهي أن المعرفة ال تستلزم، أو أن المعرفة تست ،يفرق بعضهم بين العلم والمعرفة من جهٍة أخرى 
 .بالعلم، وال يوصف بالمعرفة -وعالجل -هللا ولذا يوصف  ؛بخالف العلم فإنه ال يستلزم سبق الجهل

ن كان المقصود افقد عرفانها سابقً تعداد هذه العالمات إن كان المقصود العالمات  "عالمات"باب معرفة  ، وا 
يعني تعريف المعقود لذلك، ولن نعرفها من خالل الباب  ،فلم نعرفهامن هذه العالمات التعريف بكل عالمٍة 

هو  كماالتعريف وقد يحصل حصل، تعريف هذه العالمات بالتقسيم ، لكن العالمات األربع بالحد ما حصل
عليه الصالة -ولذا عرف النبي  ؛كما يحصل بالتقسيم الحاصراألصل بالحد المبّين للمعرف الجامع المانع، 

من اصر لكل عالمٍة رف هذه العالمات بالتقسيم الحعوعرف اإليمان بأركانه، وهنا اإلسالم بأركانه،  -والسالم
 هذه العالمات.

 ."الضمة والواو واأللف والنون  :للرفع أربع عالمات"
لكن  ،، النزاع بين الضمة والكسرةحركاتالضمة أقوى الأربع عالمات، وتقديمه ألنه مشترك، وألن له الرفع 

أربع، بإحدى عالماٍت الرفع ويحصل بين األسماء واألفعال، الكسرة خاصة فأخرت عن الضمة، فهو مشترك 
الرفع، هذه عالمات  واألمر الرابع ثبوت النون، ،األلف: اوأيًض  ينشأ عنها إذا أشبعت وهي )الواو(، مة ومالضا

جنبي عن الجميع واأل وأخت هذه الواو وهي األلف، ،ها إذا أشبعت وهو الواووما ينشأ عن ،الضمة وهي األصل
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ل هذه األربع فالضم ة تكون عالمًة للرفع في مواضع، والواو كذلك، وهو ثبوت النون في األفعال الخمسة، ويفصِّّ
 واأللف كذلك، والنون كذلك.

السالم فأما الضمة فتكون عالمًة للرفع في أربعة مواضع: في االسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث "
 ."والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء

أو  اأربعة مواضع، في االسم المفرد سواء كان مذكرً الضمة التي هي أولى هذه العالمات تكون عالمة للرفع في 
 وفي جمع المؤنث السالم (قامت الهنود)و (قام الرجال) وفي جمع التكسير (ذهبت هند)، و(جاء زيد)، امؤنثً 

 (يذهب زيد إلى المدرسة) المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء وفي الفعل (نجح المجتهدات)و (جاء الهندات)
 ؟هما الذي أعرب ما الذي رفع الفعل المضارع؟مرفوع بالضمة، يعني عالمة رفعه الضمة،  فعل مضارع :فيذهب

فاعل  :وعالمة الرفع الضمة الظاهرة على آخره، وزيد ،تجرده من الناصب والجازم ؟شبهه باالسم، والذي رفعه
 الضمة. البابالمات الرفع، وهي األصل في ألنه اسم مفرد، هذه العالمة األولى من ع ؛مرفوع بالضمة

أبوك )وأما الواو فتكون عالمًة للرفع في موضعين: في جمع المذكر السالم، وفي األسماء الخمسة وهي "
 .(وأخوك وحموك وفوك وذو مال

 ؛او تكون عالمًة للرفع في موضعينوالو الضمة بالواو، ولذا أعقب المؤلف  ؛واونشأ عنها إذا أشبعت الضمة 
والمسلمون: فاعل مرفوع  : فعل ماضي مبني على الفتح،فانتصر (انتصر المسلمون ) جمع المذكر السالمأولهما: 

 للمناسبة المفتوح ما قبلها. الواو المضموم ما قبلها ما بعدها،الواو المضموم ما قبلها المفتوح وعالمة رفعه 
 ونووووووووووووووووووون مجموووووووووووووووووووع ومووووووووووووووووووا بووووووووووووووووووه التحووووووووووووووووووق

 

 فوووووووووووووووووووووافتح وقوووووووووووووووووووووّل مووووووووووووووووووووون بكسوووووووووووووووووووووره نطوووووووووووووووووووووق 
 

هذه هي األسماء  (وحموك وفوك وذو مالٍ وأخوك أبوك ) سماء الخمسة، وهيًة للرفع في األالواو تكون عالم
قام )و (جاء أبوك)ترفع بالواو، فتقول: هذه األسماء الخمسة  )الهن( وهو ادسً الخمسة، وبعضهم يضيف إليها سا

 عةهذه األسماء الخمسة مرفو  ( يعني صاحب المال،جاء ذو المال)، و(فوكتغير )و (حموك) :ومثلها (أخوك
من يلزمها  ومنهم إعرابها بالحروف كما سمعنا،هذا على  ما تنصب به وما تجر به،ويأتي  وعالمة رفعها الواو،

هذه لغة القصر، والقصر  (مررت بأخاك)و (رأيت أخاك)و (قام أخاك)و (جاء أباك)األلف وهي لغة القصر، 
  :أشهر من النقص الذي هو حذف الحرف الذي هو محط اإلعراب

 قتووووووووووووووووووووودى عووووووووووووووووووووودّي فوووووووووووووووووووووي الكووووووووووووووووووووورمه ابأبووووووووووووووووووووو
 

 وموووووووووووووووووووووووون يشووووووووووووووووووووووووابه أبووووووووووووووووووووووووه فمووووووووووووووووووووووووا ظلووووووووووووووووووووووووم 
 

او، ويأتي ما تنصب والقصر إلزامه األلف، لكن األكثر على أنها تعرب بما سمعنا، ترفع بالو هذا يسمى نقص، 
 اللذين عالمة رفعهما الواو.به وما تجر به، وهذه األسماء الخمسة، وهو الموضع الثاني من الموضعين 

 طالب:.......
ذو شرف، المهم أنهم ذو مال هذا أقرب مثال عندهم، وأوضح مثال، ذو كتاب، صاحب كتاب،  يلزم،ما  ،ال

 المقصود بها صاحب.
 طالب:.......

 مجرد تمثيل. ،ال ،ال 
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 موووووووووووووووووووووووووووووون ذاك ذو إن صووووووووووووووووووووووووووووووحبٍة أبانووووووووووووووووووووووووووووووا
 

 والفوووووووووووووووووووووووم حيوووووووووووووووووووووووث المووووووووووووووووووووووويم منوووووووووووووووووووووووه بانوووووووووووووووووووووووا 
 

 ."وأما األلف فتكون عالمًة للرفع في تثنية األسماء خاصة"
تلتها ة، يتفرع عنها إذا  أشبعت الواو، ولذا مة الثالثة من عالمات الرفع األلف، عرفنا أن األصل الضمنعم، العال

أحد حروف المد، فبدأ و الواو باعتبارها أحد حروف العلة، وأحد الحروف اللينة، أخت ألنها  ؛ثم بعد ذلكم األلف
قال ) (قام الزيدان)ن عالمًة للرفع في التثنية، تكو واألخت التي هي األلف باألم وثّنى بالبنت، وثّلث باألخت، 

ونون المثنى عكس  ثنى،ألنه م ؛األلف، مرفوع وعالمة رفعه األلفوعالمة رفعه مرفوع فاعل  :فالزيدان (رجالن
 .نون الجمع

 ونووووووووووووووووون مووووووووووووووووا ثنووووووووووووووووي ومووووووووووووووووا يلحووووووووووووووووق بووووووووووووووووه
 

 بعكوووووووووووووووووووووووووووووووووووس ذاك اسوووووووووووووووووووووووووووووووووووتعملوه فانتبوووووووووووووووووووووووووووووووووووه 
 

، كما أن بعضهم (ينعلى أحوذي)وفتحها بعضهم  رة،مفتوحة وهذه مكسو  يعني بعكس نون الجمع، نون الجمع
 كسر نون الجمع.

وأما النون فتكون عالمًة للرفع في الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمٍع أو ضمير "
 ."المؤنثة المخاطبة

إذا اتصل تقدم، بالضمة على ما يرفع لرفع، الفعل المضارع إذا لم يتصل به شيء ثبوت النون أو النون عالمة ل
، (تفعلين)المؤنثة المخاطبة: ء ، أو يا(يفعلون وتفعلون )الجماعة  ، أو واو(يفعالن وتفعالن) ألف التثنيةبه 

المذكر تسند إلى ألن األلف  وهو مما يعرف باألسماء الخمسة؛ المضارع إذا اتصل به أحد األحرف الثالثة
وأما الياء فال تسند إال إلى  (يفعالن وتفعالن ويفعلون وتفعلون ) فينشأ عنها أربعة أفعال، والمؤنث والواو كذلك

 (الهندان تقومان)و (،يقومانالزيدان ) بثبوت النون،هذه هي األفعال الخمسة، رفعها  (تفعلين)المؤنث فقط: 
  (الرجال يقومون )و

 طالب:.......
  كيف؟ فعلون وتفعلون، تفعلون إلى الجمع،ينعم إيش؟ 

 طالب:.......
الغائب، وتفعلون باعتبار  ، يفعلون باعتبارايكون مخاطبً  اغائبً لكن بدل ما يكون  ؛في شك ما منعنعم 

 صحيح. مذكر، كما أن تفعلين خاص بالمؤنث،خاص بالألن هذا  ؛إلى ما يسند إلى المؤنث المخاطب،
، (لرجالن يذاكرانا)، و(الهندان تذاكران)يعني ، (وتذاكرانهما يذاكران )و (أنتم تذاكرون وهم يذاكرون )
ال ال؟(يذاكرن النساء )، و(الطالبان يجتهدان)و هذه ليست من األفعال الخمسة، مخاطبة، تذاكرين،  ، صح وا 

 .-إن شاء هللا تعالى-تنصب به وما تجزم به األفعال الخمسة ترفع بثبوت النون، ويأتي ما 
 ."وللنصب خمس عالمات"

 عالمات. نعم الرفع له أربع عالمات، والنصب له خمس
 ."الفتحة واأللف والكسرة والياء وحذف النون "
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وما ينشأ عنها إذا أشبعت وهي الياء وحذف والكسرة  ،وما ينشأ عنها إذا أشبعت وهي األلف ،الفتحة وهي األصل
الفتحة ما ينشأ  :بهذا تنضبط إذا قلنا األلف والكسرة والياء وحذف النون،و الفتحة خمس عالمات للنصب،  ،النون 
وما ينشأ عن الكسرة  ينشأ عن الفتحة إذا أشبعت؟ األلف،ما الذي  الكسرة وما ينشأ عنها وحذف النون،ها، و عن

 إثبات النون في المرفوعات.في مقابل وحذف النون  لياء،إذا أشبعت؟ ا
إذا ما الفتحة فتكون عالمًة للنصب في ثالثة مواضع: في االسم المفرد والجمع التكسير والفعل المضارع أف"

 ."يتصل بآخره شيءولم  ،دخل عليه ناصب
ألنه مفعول به، وعالمة  ؛منصوب :ازيدً  (ارأيت زيدً ) : االسم المفردالثةالفتحة عالمة للنصب في مواضع ث

جمع المذكر السالم، والمؤنث ، يخرج بذلك نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، مما ينصب بالفتحة جمع التكسير
مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة،  :الرجال (رأيت الرجال  ) االسم المفرد وجمع التكسيرلفتحة السالم، فينصب با

م يتصل بآخره شيء ودخل عليه ومما ينصب بالفتحة الفعل المضارع الذي ل ،عالمة نصبه الفتحة الظاهرة
 فعل مضارع منصوب بلن وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة. :ينجح (الكسول لن ينجح  و)ك ناصب،

 ."وما أشبه ذلك (رأيت أباك وأخاك)ما األلف فتكون عالمًة للنصب في األسماء الخمسة نحو: وأ"
بالواو، تقول: بأي شيء؟ وسبق أنها ترفع  ،نعم، األلف عالمة للنصب في موضٍع واحد، وهي األسماء الخمسة

ذا رأي (جاء أبوك) وكلها  (ماٍل ونظف فاك رأيت أباك وأخاك وحماك وذا)فتقول:  ت أن تنصب فانصب باأللف،وا 
 على ما تقدمت اإلشارة إليه. بالحروف،على القول بأنها تعرب  اوهذا أيًض منصوبة وعالمة نصبها األلف، 

 ."وأما الكسرة فتكون عالمًة للنصب في جمع المؤنث السالم"
}ِإنَّ  جمع المؤنث السالم، عالمة للنصب في موضٍع واحد،عالمة للنصب في جمع المؤنث السالم، كسرة 

  [( سورة األحزاب53)]{َواْلُمْؤِمَناتِ َواْلُمْؤِمِنيَن  َواْلُمْسِلَماتِ اْلُمْسِلِميَن 
 طالب:.......

(، إنبو)فالمؤمنين منصوب العطف على نية تكرار العامل، ن المقصود المعطوف عليه، لك ؛جمع مذكرإيه 
وعالمة نصبه معطوف على منصوب سلمات الموهذا سيأتي،  الياء،وعالمة نصبه  (إنالمسلمين منصوب بو)

ال فرعية؟ فرعية، نيابًة على الفتحة، األلف فرعية  الكسرة؛ ألنه جمع مؤنث سالم، والكسرة عالمة نصب أصلية وا 
 ألن األصل في الباب الفتحة. ..الياء الرابعة فرعيًة نيابًة عن.. ن الفتحة،عنيابًة 

 ."ة والجمعوأما الياء فتكون عالمًة للنصب في التثني"
فعوول وفاعوول، والوورجلين: مفعووول بووه منصوووب  :رأيووت (رأيووتا الوورجلين) عالمووة للنصووب فووي موضووعين: التثنيووة اليوواء

( 53)]َواْلُمْسِلَماِت{ اْلُمْسِلِمينَ }ِإنَّ مثلما تقدم:  جمع المذكر السالم، ؛ ألنه مثنى، وكذلك الجمعوعالمة نصبه الياء
؛ ألنووه حوورف توكيوود ونصووب، والمسوولمين: اسوومها منصوووب وعالمووة نصووبه اليوواءإن:  (إن المسوولمين) [سووورة األحووزاب

 .(المؤمنين) جمع مذكر سالم، ومثله
 ."وأما حذف النون فيكون عالمًة للنصب في األفعال التي رفعها بثبات النون "
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 (تخسرالن  أنتما)و (الرجالن لن يقوما) ل الخمسة التي رفعها بثبات النون حذف النون عالمة للنصب في األفعا
 ((لن تراعوا))و (لن تخسرواأنتم )و (لن يقومواالرجال )و ( وعالمة النصب حذف النون،لنبو)كالهما منصوب 

والفعل الخامس:  النون،وعالمة نصبها حذف  (لنو)منصوبة ب اوهي أيًض  ((لن تراعوا))كما جاء في الحديث: 
ألنه من األفعال  ؛وعالمة نصبه حذف النون  (لنو)منصوب ب (لن تنجحي) هذا يوّجه للمهملة، (تنجحيلن )

 الخمسة.
 طالب:......

 ..أي نعم إذا كانت واو الجمع يأتي بعدها... في الواو، في الواو،
 "وللخفض ثالث عالمات: الكسرة والياء والفتحة".

 .وما ينشأ عنها إذا أشبعت وهي الياء، والفتحة ،الكسرة وهي األصل :للخفض ثالث عالمات
المفرد المنصرف، وجمع التكسير المنصرف، لكسرة فتكون عالمًة للخفض في ثالثة مواضع: في االسم فأما ا"

 ."وفي جمع المؤنث السالم
 االسم المنصرف ي ثالثة مواضع: في االسم المنصرف،الكسرة من عالمات الخفض، وهي عالمة للخفض ف

الباء وعالمة جره مجرور ب :وزيد : حرف جر،والباءفعل وفاعل،  :مررت (مررتا بزيدٍ ) يعني المتمكن أمكن،
ء سوا (مررتا بالرجالِّ ) ي جمع التكسير،عالمة للجر ف اوأيًض  (،مررتا الكسرة الظاهرة، جار ومجرور متعلق بو)

وبالرجال: جار  فعل وفاعل، :مررتا  (مررت بالرجال وبالهنود)وتقول:  ، جمع التكسير،اأو مؤنثً  اكان مذكرً 
ومثله  الباء وعالمة جره الكسرة الظاهرة،مجرور ب :حرف جر، والرجال :الباء، (رتا مر بو)ومجرور متعلق 

 .(الهنود)
 ."وأما الياء فتكون عالمًة للخفض"

وجمع  ،وجمع التكسير ،في االسم المنصرف :مواضعالكسرة تكون عالمة للجر في ثالثة  اإذً ال ال، بقي بقي، 
، لكن (مررت بالرجال وبالهنود)كجمع المذكر المكسر،  ،الكسرةره جمع المؤنث المكسر عالمة ج المؤنث السالم،

ا انتهينا من الكسرة بقي م المة جره الكسرة،مجرور بالباء وع :الهندات (مررت بالهندات؟)جمع المؤنث السالم 
 مة للجر في.الياء عال ينشأ عنها إذا أشبعت وهي الياء،

 ."ضعوأما الياء فتكون عالمًة للخفض في ثالثة موا"
ن هذه المقدمة إ :يقول أهل العلمولذا  ؛ابن مالك يستعمل الجر، الخفض أسلوب كوفيو ، يستعمل الخفض وه

 ألفت على مذهب الكوفيين، بينما ابن مالك ألفيته على مذهب البصريين.
 ."وفي الجمع ،وفي التثنية ،وأما الياء فتكون عالمًة للخفض في ثالثة مواضع: في األسماء الخمسة"
فعل  :مررت (وأخيك بأبيك مررتا ) : في األسماء الخمسةفي ثالثة مواضعوهو الجر الياء عالمة للخفض عم، ن

 وفي حكمه ؛ ألنه من األسماء الخمسة،وأبيك: اسم مجرور بالباء وعالمة جره الياء : حرف جر،وفاعل، والباء
ن شئت فقل ،ء عالمة للخفضياوال بقية هذه األسماء، مررت: فعل وفاعل،  (مررتا بالرجلين) نية: للجر في التثوا 

مررتا ): -جمع المذكر السالم-حرف جر، والرجلين: مجرور بالباء وعالمة جره الياء، وفي الجمع  :والباء
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والمسلمين: اسم مجرور بالباء وعالمة جره  : حرف جر،والباء ،مررت: فعل وفاعل ( وأنت واحد منهم،بالمسلمين
 م.ألنه جمع مذكر سال ،الياء

 "....وأما الفتحة فتكون عالمًة."
َماَواِت{بالكسرة، ينصب جمع المؤنث السالم أن  اذكرنا سابقً  من يعرب  [( سورة العنكبوت44)]}َخَلَق َّللاَُّ السَّ
 السماوات؟

 طالب:........
  مفعول به؟ اواحدً  قواًل  طيب،

 .طالب:.......
ال وقع بها؟وهو الخلق؟  نعم، نها مفعول به، صحيح، المفعول به هو الذي إ :هذا إذا قلنا ،نعم ال، وقع عليها وا 

الذي يقع المفعول به اآلن  ألنه وقع عليه الضرب، ؛مفعول به :عمر (اضرب زيد عمرً ) فعل الفاعل،يقع عليه 
الالزم ما  ل هذه الفائدة يخص بها المتقدمون أو غير موجود؟ يعني مث ايشترط أن يكون موجودً فعل الفاعل عليه 

ال ما كالم في الفعل المتعدي، مثل هنا، يعني هل هذا وقع عليه فعلال انتهينا منه، ه مفعول،ل ؟ وقع عليها وا 
 أنا أريد أن أقرر أنه ليس قوالً أو كانت معدومة فأوجدت؟  السماوات موجودة ففعل بها ما فعل،يعني كانت وقع؟ 

ال ما وا هو السماوات، ا خلقً يعني خلق هللا به، منهم من يقول: مفعول مطلق، واحد مفعواًل  ضح؟ يعني واضح وا 
ال ما تحس فرقً  اتحس فرقً  (خلق هللا السماوات؟)، و(اضرب زيد عمرً ) بين اما تحس أن هناك فرقً  نحن نقصد ؟ اوا 

في هذا تردد أنه مفعول به وهو منتهي  يعني هل كان (اخبزً خبز زيد )أو  (ازيد خبزً  صنع) المثال الذي معنا
  ؟اإلشكال

 طالب:........
ال خبز صنع نعم    ما في شيء.وا 

 طالب:........
بزً )ال،  بزً  ، ما هو(اخ  بزً ا)خا بزً  ا(، فرق بين خ  فهم يشترطون في  ( هذا مفعول مطلق انتهى،اضرب زيد ضربً ) ،اوخا

يعرب السماوات مفعول، وبعضهم يقول: مفعول مطلق، المقصود المفعول به، بعضهم ما هو إجماع، بعضهم 
  ، وبعضهم يقول: مفعول مطلق.مفعوالً النحاة يعربونه كبار أئمة فحول من أن المسألة خالفية، 

 طالب:........
من هذه الحيثية، يعني  لسماء موجودة، مخلوقة، اسم مفعول،بمعنى أنها أوجدت، افعل فاعل، ال، هو وقع فيها 

 ك مثل هذه الدقائق.ال بد أن ندر  لكن من حيث المعنى ؛المسألة الحركات ال تتغير
 ."وأما الفتحة فتكون عالمًة للخفض في االسم الذي ال ينصرف"

 .يجر بالفتحة، يخفض بالفتحة لذي ال ينصرف، الممنوع من الصرفلالسم االفتحة عالمة 
 وجووووووووووووووووووووووور بالفتحوووووووووووووووووووووووة موووووووووووووووووووووووا ال ينصووووووووووووووووووووووورف

 

 ردف مووووووووووووووا لووووووووووووووم يضووووووووووووووف أو يووووووووووووووك بعوووووووووووووود )أل( 
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، قد يمنع االسم (أل) بعدض بالفتحة إال إذا أضيف أو وقع ي ال ينصرف، يجّر ويخفبهذين الشرطين، االسم الذ
(، مصابيح)، و(مساجد)ة منتهى الجموع، صيغ :علة واحدة ، أو لعلة واحدة تقوم مقام علتين،لعلتين من الصرف

ْنَيا  تقوم مقام علتين، َماء الدُّ  (عظيمة بمساجد  ازدانت بلدان المسلمين ) [( سورة فصلت21)]{ِبَمَصاِبيحَ }َوَزيَّنَّا السَّ
 ( يصرف،أل)ألن الممنوع من الصرف إذا اقترنت به  ؛ماذا تقول؟ بالمساجدِّ  (بالمساجد) :لكن إذا قلت

ألنه ممنوع من الصرف لعلة واحدة  ؛الكسرة نمجرور بالباء وعالمة جره الفتحة نيابًة ع :مصابيح (بمصابيح  )
 وتقوم مقام علتين.  ،وهي صيغة منتهى الجموع

عجمية ويوجد علمية وعجمة، األسماء األ والوصفية وما يضاف إليها، ية وما يضاف إليها،مفالعللتان وأما الع
األعالم في القرآن أو أسماء األنبياء في القرآن كم ، (يونس)، (يوسف)، مثاًل  (إبراهيم) القرآن عددمنها في 

  ؟هاعدد
 طالب: خمسة وعشرون.

كم في اثنين،  :نقول في اثنين، أنت تقول ثالثة؟ كم؟منها  المصروفكم؟ المصروف منها خمسة وعشرون، 
صالح مصروف، والنون: نوح، والشين: شعيب، صالح،  :فالصاد (صن شملة) : المصروف منهاتصير؟ قالوا

فتمنع من  ؛ ألنها أعالم أعجمية،وما عدا ذلك ممنوعة من الصرف والالم: لوط، والهاء: هود،والميم: محمد، 
. إبراهيم  ب والعجمة،الصرف للعلمية    بإسماعيل 
 طالب:........

والعشرين كلها ممنوعة من الصرف إذا الخمسة  ،يعني ما عدا الستة نعم، كيف؟ كلها ممنوعة من الصرف،
، ومن شرط منعها من الصرف أن ثنينا الستة، ممنوعة من الصرف للعلمية والعجمة، أسماء أعالم أعجميةاست

لكنه  ؛أعجمي (سياه)، بن سياهاولذا في الرواة من رواة الصحيح عبد هللا  ؛اية علمً يكون استعمالها في األعجم
عجمية لكن في األ ؛هو علم في العربية (ماهك) وصف، ومثله ألنه في العجمية ليس بعلم،مصروف لماذا؟ 

نما يمنع من الصرف إذا استعمل في األعجمية علمً ليس بعلم،  جمة، أو العلمية لمية مع العفإذا اجتمعت الع، اوا 
إذا اجتمعت العلمية مع التأنيث مع  ة وتأنيث،، علمي، بخديجة  مة، خديجة، مررت بفاطمة  ، فاطمع التأنيث

ال ما حمص مثاًل  ثالث علل، همثل إيش؟ يعني صار فيالعجمة  ، علمية وتأنيث وعجمة، تمنع من الصرف وا 
ال غير ممنوعة  ؟تمنع؟ ممنوعة وا 

 د األذان البقاء في الحلقة أو الذهاب إلى الصف األول؟بعهل األفضل هذا يقول: 
دراك العلم أفضل من نوافل العبادات كلها، ال شك أن تحصيل العلم  من التحصيل نعم إذا كان يتحقق الهدف وا 

لكن إذا كان ذهابه إلى الصف األول يعوقه  ،ألول ال شك أن الجمع بينهما أفضلمع تحصيل فضيلة الصف ا
 في الحلقة أفضل.فبقاؤه  ،عن االنتباه، ولو من وجهٍ  التحصيل أوعن 

العلة ما اشتمل على علتين، ومنها: يمنع لعلة، تقوم مقام علتين، ما نعود إلى الممنوع من الصرف، عرفنا 
، وعرفنا هذا، إذا اجتمع ثالث علل مثل اإذا لم يستعمل علمً العجمية ال تكفي الواحدة ال تكفي، العلمية ال تكفي، 

ال ما يمنع؟ (صحم)   يمنع من الصرف وا 
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 .......طالب:
ال بحمٍص؟ لماذا؟  مصروف  (هندو)التأنيث كالعلمية و صرف لعلتين : عندنا ما يمنع من أواًل نعم، بحمص  وا 
ثالثي ساكن الوسط يصرف  (حمص)ثالثي ساكن الوسط فيصرف،  (اليت هندً ) ألنه ثالثي ساكن الوسط،لماذا؟ 

ال ما يصرف؟ هل نقول  تقاوم علة واحدة أو نقاوم جميع العلل؟ ساكن الوسط  اكونه ثالثي   :وا 
 .......طالب:
أو قل يقاوم علتين ويبقى واحدة ما يمنع ساكن الوسط يقاوم جميع العلل الثالث؟  األن كونه ثالثي   ؛يصرفكيف؟ 

يقاوم علة واحدة أو  ساكن الوسط اثالث علل، كونه ثالثي  ممنوع من الصرف ل (حمص) من أجلها؟من الصرف 
ال ما يصرف؟ يعني كونه ثالثي   ساكن الوسط خفف، أنهى علة واحدة،  ايقاوم علتين؟ بمعنًى آخر هل يصرف وا 

 ؟ وبقيت علتان، أو نقول: ما في فرق بين حمص وهند
 .......طالب:
الوسط هل قاوم علتين؟ ساكن  اإيه لكن كونه ثالثي  صحيح،  هأيو  لمية وتأنيث وعجمة مجتمعة ثالث،هذه عوين؟ 

ذا كان  االعلم المؤنث إذا كان ثالثي  قاوم العجمة وقاوم التأنيث؟  ساكن الوسط خفة الوزن هذه تقاوم التأنيث، وا 
فيصرف، لكن إذا اجتمع عجمة وتأنيث مع كونه علم العجمة، ساكن الوسط يقاوم  اكونه ثالثي  علمية وعجمة فقط 

ء فيه من القوة بحيث يقاوم األسماساكن الوسط من أخف  اكونه ثالثي  فيما يقتضي الصرف من  :هل نقول
أو  (ألذا اقترن بو)فالممنوع من الصرف يصرف إتقاوم جميع العلل، العلل، اإلضافة علتين؟ أل هذه تقاوم جميع 

متى يصرف الممنوع من الصرف في حال أو مضاف إليه،  امن أن نفرق بين كونه مضافً أضيف، وال بد 
كونه مضاف إليه ال يؤثر، التأثير في كونه  يره، أما كونه مضاف إليه ما يؤثر،إلى غ امضافً افة؟ إذا كان اإلض
 .هنا يصرفإلى غيره،  امضافً 

ينطق به ساكن الوسط من أخف ما  اولكونه ثالثي  اشتمل على ثالث علل، الذي  (حمص)على كل حال في مثل 
من أراد في لعيني وابن حجر في فتح الباري وعمدة القاري يراجعها بين اومعركة من األسماء مسألة خالفية، 

ممنوعة الباري وعمدة القاري وشرح حديث هرقل، ذكر حمص وأنها  في الكتابين، يراجع فتحشرح حديث هرقل 
 اوابن حجر رد على العيني في انتقاض االعتراض، وأيًض كالم بين العيني وابن حجر،  هوصار فيلثالث علل، 

 فتراجع هذه الكتب. ،، حاكم بينهماالمبتكرات في المحاكمة بين الشرحينصاحب 
 ."وللجزم عالمتان: السكون والحذف"

األسماء واألفعال، عالمات الرفع وعالمات النصب، والخفض بين عالمات اإلعراب المشتركة انتهى الكالم على 
 عالمتان. الذي هو مختص باألسماء، والرابع الجزم وهو يختص باألفعال، وله

 ."السكون والحذف"
، ولم إذا دخل عليه جازممضارع الفعل للوالحذف ألي شيء؟ السكون  ؟السكون والحذف، فالسكون ألي شيء

 أو لألفعال الخمسة.والحذف لمعتل اآلخر  يتصل بآخره شيء، لمصحيح اآلخر  يتصل بآخره شيء،
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في يح اآلخر، وأما الحذف فيكون عالمًة للجزم فأما السكون فيكون عالمًة للجزم في الفعل المضارع الصح"
 ."وفي األفعال التي رفعها بثبات النون  ،المعتل اآلخرالفعل المضارع 

 .الجزم وعرفنا أنه يختص باألفعال
 واالسوووووووووووووووووووم قووووووووووووووووووود خوووووووووووووووووووص بوووووووووووووووووووالجر كموووووووووووووووووووا

 

 قووووووووووووووووووود خصوووووووووووووووووووص الفعووووووووووووووووووول بوووووووووووووووووووأن ينجزموووووووووووووووووووا 
 

ويجزم الفعل المضارع السكون يقابل الحركة، الجزم له عالمتان: السكون وهو األصل، وهو عدم للحركة، 
للجزم في موضعين والحذف عالمة ، (زيد لم يذهب) من األمثلة الخمسة،ولم يك  ،صحيح اآلخر غير المعتل
فيرضى  (زيد لم يقضِّ )و (يدعا لم زيد ) (لم يرض  زيد )بأن يكون آخره حرف علة، في الفعل المعتل اآلخر 

حرف حذف حرف العلة الذي هو األلف، وقد يحذف  -وستأتي–وف الجزم أحد حر إذا دخلت عليهما ويخشى 
عامل يؤثر الجزم في وليس هناك  بدون واو، [( سورة اإلسراء22)]}َوَيْدُع اإِلنَساُن{ من غير جازمفي القرآن العلة 

نما مراعاًة للرسم،  نما صار لها يعني ليست وليدة اليوم، و العصريين والمطالبة الكتاب يطالب بعض الفعل، وا  ا 
اتفق الرسم توقيفي،  :ونقولالمعروفة المتبعة، على ضوء قواعد اإلمالء المصحف أكثر من نصف قرن بكتابة 

خضاع عليه الصحابة ال يجوز تغييره بحال، وال التعرض له، ال من حيث العربية القرآن لقواعد البصريين ، وا 
 ؛-جل وعال-القواعد على ضوء ما جاء في كتاب هللا  وال لقواعد اإلمالء، يبقى كما هو، وتصححوالكوفيين، 

فعل مضارع مجزوم بلم  :يدع (زيد لم يدعا )الفعل المعتل بالواو، ألنه أفصح الكالم، مثل الفعل المعتل باأللف، 
( زيد لم يقضِّ )والضمة التي بقيت على العين للداللة على الحرف المحذوف، و جزمه حذف حرف العلة، وعالمة

  .مثله
األفعال الخمسة، وبعضهم  :األفعال الخمسة، كما قالوا: األسماء الخمسة يقولون  :وقد يقولون  ،مثلة الخمسةاأل
نما نقول ،األفعال الخمسة :وال يصح أن نقول األسماء الخمسة، :ول: صحيح أن نقوليق األمثلة الخمسة، ما  :وا 

مثل حصر ي مجرد أمثلة وليست أفعال محصورة الفرق بين األمرين؟ نعم، في هذه األفعال، وهي مجرد أمثلة، ه
وواو الجماعة، وياء المؤنثة المخاطبة، ألف التثنية، األسماء الخمسة، وهي كل فعٍل مضارع اتصل بآخره 

عالمة الجزم حذف النون، وتكون  ،بهجزم فإذا دخل عليها جازم  (يفعالن وتفعالن ويفعلون وتفعلون وتفعلين)
لم تقوموا ولم أنتم )و (الرجال لم يقوموا)و (الهندان لم تقوما)و (الرجالن لم يقوما)لنون، والرفع بثباتها، بثبات ا

اإلجمال  انتهى من معرفة عالمات اإلعراب على سبيل (وأنت لم تقومي ولم تراجعي)المثال الخامس:  (تراجعوا
ال التفصيل؟ إجمااًل  ال تفصياًل  وا   ؟ وا 

 على سبيل اإلجمال.  طالب:
يو   اقرأ: لذي يليه، اقرأ الباب الذي يليه،ذا التفصيل من مزيد؟ يعني إذا قارنا هذا الباب بالباب اش على ها 
 ."المعربات قسمان: قسم يعرب بالحركات، وقسم يعرب الحروف ،فصل"

هذا إجمال بعد التفصيل السابق، يعني هل نحن بحاجة يكفي، قسم يعرب بالحركات، وقسم يعرب بالحروف، 
يعني ما يعرب بالحركات، وما يعرب بالحروف ما  أو أنه كالتلخيص لما تقدم؟لفصل الالحق؟ مثل هذا اإلى 

يفصلون ثم يجملون لينحصر الذهن في المجمل بعد أن  ،المتقدمينعلى طريقة يجمِّل، تقدم؟ تقدم تفصيله وهنا 
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ل، لمجمل بالكالم المفصون ثم بعد ذلكم يشرحون هذا الكالم اوالمتأخرون يعكسون، يجملفهم الكالم المفصل، 
إال إذا كان اللهم ، أول األمر يكون فيه شيء من العسر لكن اإلجمال في وفي كٍل منهما نفع على كل حال؛

لكن إذا قرأ الكالم  المفصل؛ثم يطبق عليه الكالم  ،الشخص يريد أن يختبر قريحته بفهم هذا الكالم المجمل
رب بالحركات، قسم يع" كما فعل المؤلف هنا، ،ي الكالم المجملالمفصل وفهمه وأحاط به سهل عليه أن يلمه ف

 .وهذان القسمان تقدما تفصياًل  "وقسم يعرب بالحروف
وجمع المؤنث السالم، والفعل المضارع  ،وجمع التكسير ،فالذي يعرب بالحركات أربعة أنواع: االسم المفرد"

 ."حةوتنصب بالفت ،الذي لم يتصل بآخره شيء، وكلها ترفع بالضمة
الذي لم ، االسم المفرد، جمع التكسير، جمع المؤنث السالم، الفعل المضارع بالحركاتتعرب هذه األمور األربعة 

هذا يتصل بآخره شيء، هذه تعرب بالحركات، فترفع بالضمة، وتنصب بالفتحة، وتجر بالكسرة، وتجزم بالسكون، 
رفعت  (مررت بزيدٍ )، (ارأيت زيدً ) (،جاء زيد)قلت: األصل فيها، يخرج عن هذا األصل استثناءات يسيرة، فإذا 

ن شئت فقل: خفضته على  ، وجررته بالكسرة،ونصبته بالفتحةبالضمة،  "زيد" ذا وا  اصطالح المؤلف بالكسرة، وا 
إيش؟ الممنوع من الصرف،  يخرج منههذا األصل في االسم المفرد،  بالسكون،جزمته  (زيد لم يذهب)قلت: 

  .فيجر بالفتحة
 ما لم يضف.....................................    بالفتحوووووووووووووووووووووة موووووووووووووووووووووا ال ينصووووووووووووووووووووورف وجووووووووووووووووووووور

 

رأيت )، (جاء الرجالا )جمع التكسير:  ( فيجر بالفتحة،مررت بأحمد  )، و(رأيت أحمد  )، و(جاء أحمدا )فتقول: 
، (جاء الهندات)لم: جمع المؤنث السا مة وتنصبه بالفتحة وتجره بالكسرة،فترفعه بالض (مررت بالرجالِّ )، (الرجال  

لكنه  ؛التكسير بالحركات ويعرف جمع المؤنث السالم بالحركاتجمع فيعرب  (نداتِّ مررت باله)، (الهنداتِّ رأيت )
صب ، ين(رأيت الهنداتِّ )بالكسرة، تقول: ينصب من اإلجمال السابق أنه يرد على اإلجمال السابق أنه يخرج 

 ثالثة أشياء والرابع؟ الفعل المضارع،هذا كم أشياء؟  المؤلف، ، وسوف يستثنيهبالكسرة، فهو مستثنى مما ذكر
مة رفعه الضمة مرفوع اآلخر وعالعن الناصب والجازم فعل مضارع لتجرده  :يذهبا  (يذهب التلميذ إلى المدرسةِّ )
هذه األمور  مجزوم بمن وعالمة جزمه السكون،فعل مضارع  :يذهب (لن يذهب زيد إلى المدرسةِّ ) ظاهرة،ال

 وأما ما يعرب بالحروف فسيأتي.بعة التي تعرب بالحركات األصلية، األر 
 ."وتخفض بالكسرة وتجزم بالسكون، وخرج عن ذلك ثالثة أشياء"

 .األول ،خرج عن ذلك ثالثة أشياء
 ."جمع المذكر السالم ينصب بالكسرة"

منصوب مفعول به منصوب  الهندات: ،ا( وأشرنا إليه آنفً رأيت الهنداتِّ ) الم ينصب بالكسرةجمع المذكر الس
 وهو ينصب بالكسرة. ،ألنه جمع مؤنث سالم ؛كسرة الظاهرة على آخرهوعالمة نصبه ال

 "واالسم الذي ال ينصرف يخفض بالفتحة، والفعل المضارع المعتل..."
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ه ألن ؛(مررت بأحمد  )يخفض بالباء وعالمة جره الفتحة،  (مررت بأحمد  )االسم الذي ال ينصرف يخفض بالفتحة، 
، تقول: نت به )أل(تجره بالكسرة، إذا أضيف أو اقتر  (مررت بأحمدكم)لكن إذا أضيف فقلت:  ال ينصرف؛

ن كان ال ينصرف إال أنه وقع بعد أل (وبالمصابيح )مررت بالمساجدِّ أو  (مررت بمساجدكم)  .وا 
 وجوووووووووووووووووووووووور بالفتحووووووووووووووووووووووووة مووووووووووووووووووووووووا ال ينصوووووووووووووووووووووووورف 

 

 ..................................ما لم يضف 
 

إلى أن العبرة  ايجر بالكسرة، ونبهنا سابقً  (أل)اقترنت به  (أل)أضيف جر بالكسرة على األصل، أو وقع بعد فإذا 
 من يعرب؟  (أحمدكتاب استعرت ) :إذا قلت ،إليه امضافً ال كونه  ابكونه مضافً 

 ........طالب:
ضاف إليه مجرور وعالمة ممفعول به منصوب، وأحمد:  كتاب: : هي الفاعل،فعل وفاعل، التاء :استعرتنعم 
إليه، نفرق  اال كونه مضافً  االعبرة بكونه مضافً ما يتغير حكمه؟ أحمد مضاف إليه، طيب مضاف إليه،  ؟جره

ال أن يضاف إليه غيره،  ،هالممنوع من الصرف يعرب إذا أضيف يعني أضيف إلى غير  :بين هذا وهذا، فإذا قيل
 إيش؟  (بعمرمررت )، (رأيت عمر  )، (جاء عمرا )طيب عمر؟ 

 ........طالب:
ال بعمرِّ أو بعمرٍ  حرك يا أخي، بعمر     ؟وا 

 ........طالب:
 .يا أخيالسكون ما ينفع هنا، هذا وقت اإلعراب 

 ........طالب: 
 ممنوع من الصرف؟ ألنه  ؟يشل ،بعمر  

 ........طالب: 
 ليش ما يجي؟  نعم،

 ........طالب: 
 نكرة؟! لخطاب؟ علم علم وين وين؟ ، علم في أعرف من عمر بن اال ال، علم

 العلمية والعدل. طالب:
للعلمية والعدل، أصله من الصرف نه ممنوع إ :إذا قلناطيب،  امر،إيش؟ عن عوالعدل معدول عن العلمية 

صلى هللا -أنه جمع عمرة، أصله جمع عمرة، فأنت تقول: اعتمر النبي  :إذا قلنافعدلوا به إلى عمر،  (عامر)
األمر الثاني وين ، علميةب أوليس وعمر الثاني؟  عمر األول منعناه من الصرفلماذا؟  عمٍر،أربع  -عليه وسلم

 دل ما في عدل هذا جمع، جمع عمرة؟ الع
 ........طالب:

ال مو ظاهر ر مضاف إليه،ما في تمييز أربع مضاف وعم  أن يكون معدوالً يحتمل عمر  اإذً  ؟ظاهر الفرق وا 
ا ألن م ؛فيصرف ،جمع عمرةممنوع من الصرف للعلمية والعدل، ويحتمل أن يكون  فيسمى به فيكون عن عامر، 

وانتهى  ،ما في عدل عن عامر، أصله جمع عمرةألن ما فيه عدل،  فيه عدل، حتى ولو سمينا به علم؛
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ب ما الدليل على أنهم عدلوا من عامر إلى عمر؟ طيمن الصرف، ولذا ينازع بعضهم في منع عمر  ؛اإلشكال
الوزن وزن جمع، جمع عمرة، فإذا كان الملحوظ فيه العدل  ؟إلى أن يعدلوا عن عامر إلى عمرالذي دعاهم وهل 

ذا كان الملحوظ فيه الجمع صرفناه  .منعناه من الصرف، وا 
 ........طالب: 

ال ما يصلح؟ (تمراتٍ  أكلت سبع)، أربع عمرٍ  -صلى هللا عليه وسلم-اعتمر النبي   (جالٍ رأيت أربعة  ر ) يصلح وا 
الكتاب على عشرة نسخ هذا قوبل  :، من قال(اشتريت عشر نسخ)، (رأيت سبعة رجالٍ )يخالف، هذا مضطرد، 

مع أربع مذكر د المخالف، أربع عمر، هذا العدد لف هنا، العدالعدد يخا -هللا يبارك فيك-أخطأ، نفس الشيء 
ذا قلت   : أربعة مؤنث مع المذكر يجاري.المؤنث، وا 

 ........طالب: 
ال مو ظاهر؟ ظاهر ما في استدراك، ا؟ إذً إيش المانعإيه    وا 
 ........طالب: 

ال مم بن صرد سليمان (صرد)؟ من غير نظر إلى كونه معدوالً كذا  معدول  هل هونوع من الصرف؟ مصروف وا 
  إعرابها ومنعها، في تمكنها وعدمه.وزن الكلمة له دخل في عن صارد؟ ال ما هو معدول؟ يظهر أن 

 ........لب:طا 
هذه علل يبديها النحويين لكي يضطرد كالمهم، وأكثرها علل عليلة، ما تشوف له وجه، لكن العبرة في ذلك 

ال منعوا م صرفوا، منعوا هذه الكلمة، ونعلل منعهم هذا العبرة هنا، أما كوننا نسمعه؟ كالمهم ونطقهم، صرفوا وا 
ما يلزم، ج تحت ما استنبطناه من علة، هذا عليل هذا ألنها تندر  نطرد جميع ما جاء على هذه الزنة؛ لكي
 .(زفر)، (نغر)، (صرد)
 ."والفعل المضارع المعتل اآلخر يجزم بحذف آخره"

، وأدخلنا (يخشى ويدعو ويرميومثلنا بو) علة،بحذف حرف الارع المعتل اآلخر يجزم بحذف آخره، والفعل المض
 طيب إيش رأيك بقول الناظم: (ولم يقض ،ولم يرم لم يخش، ولم يدع،) وحذفنا اآلخرا الجازم عليه

 وجوووووووووووووووووزوا دخووووووووووووووووول لووووووووووووووووم علووووووووووووووووى المضووووووووووووووووي
 

 كلووووووووووووووم سووووووووووووووعى ولووووووووووووووم دعووووووووووووووى ولووووووووووووووم رضووووووووووووووي 
 

بال ما تدخل على الماضي؟ هي تدخل على المضارع  ،تدخل على المضارع (لم)على المضي؟ احنا نعرف أن 
لندخل مضي ما يحتاج إلى قلب نفي وجزم وقلب، تقلب المضارع إلى المضي، الألنها تكون حرف شك، لماذا؟ 

 .، هو من أصله منقلب(لم)عليه 
 وجوووووووووووووووووزوا دخووووووووووووووووول لووووووووووووووووم علووووووووووووووووى المضووووووووووووووووي

 

 لووووووووووووم سووووووووووووعى ولوووووووووووم دعووووووووووووى ولووووووووووووم رضوووووووووووويو كووووووووووو 
 

ال ال؟   صح وا 
 .......طالب: 
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فقال فقال: ماضي،  (لم)أخطأ، فعل مضارع دخلت عليه  ،فعالً طالب أعرب  من إحراج، اإيه خطأ، يعني خروجً 
 ،االشاعر: وهو نفسه الذي نظمه في الحال فورً قول نعم، ألم تسمع  :لى المضي؟ قالع (لم)المعلم تدخل  :له
 نظم البيت، فقال: افورً 

 وجوووووووووووووووووزوا دخووووووووووووووووول لووووووووووووووووم علووووووووووووووووى المضووووووووووووووووي
 

 ................................................ 
 

وأخطأ في جوابه  على العرب،كذب  :ومن ناحية أساء، أواًل  ،من ناحية أبدعال شك أنه هو الذي جوز، وهو 
 وقد يعمل اإلنسان عماًل لكن ال شك أن إتيانه بهذه البديهة وهذه السرعة بهذا البيت إبداع، يعني تخلص،  األول؛

المنصور جيء له بشخص يغرز اإلبرة في األرض  أبو جعفر ه المكافأة والعقوبة في آٍن واحد،يستحق علي
إلى وهكذا  ،ثقبها، يرمي ثالثة فتدخل في جوف الثانية ثم يرمي األخرى فتدخل في جوفها فيالطول كذا، ب

بداع وكذاأعطوه مائة درهم واجلدوه  :قال المائة،  دة؟ ئلكنه ضياع، إيش الفا ،مائة جلدة، هذا ال شك أنه حذق وا 
 ........طالب:
 ؤال؟ اللي يذكرونها هذا جاي عنها سعندك السيرك وغيره، اآلن الهندسة العصبية يد،  : خفةيقولحاتم 
 ........طالب:

مقدور سهل، يعني ما هو مستحيل، يعني في مقدور البشر، في مقدور الرماة، هذا  ،ال ال ما يلزم، هذا مدرك
ويرميه وال يصيبك بأذى من بعيد، ال هذا حذق ال إشكال، الحذاق من الرماة، بإمكانك أن تمسك عود الكبريت 

لكنه هو وضع، هذا وضع  ظم هذا البيت ال شك أنه تخلص؛نالذي لكنه ضياع، إهدار جهود، وهذا الناظم 
ن كان   وجودة النظم في وقته، الجهة منفكة. ،رعة البديهةبه في سينبغي أن يشاد يستحق عليه العقوبة، وا 

وهي  ،واألفعال الخمسة ،واألسماء الخمسة وجمع المذكر السالموالذي يعرب بالحروف أربعة أنواع: التثنية "
 ."ن ويفعلون وتفعلون وتفعلينيفعالن وتفعال 
وهي عالمات ولذا قدمها،  ؛بالحركات والحركات هي األصلمن الذي يعرب انتهينا  بالحروف، الذي يعرب

مثلة للتثنية والجمع واألسماء والخمسة واألوهي الحروف واإلعراب بالحروف يكون وهناك عالمات فرعية، أصلية 
. واألمثلة )الهن(أنها ستة ويزيد  :وعرفنا فيما تقدم يقول بعضهم ،سةواألسماء الخمالخمسة، التثنية والجمع 

 وهذا تقدم تفصيله وهنا أجمل. األفعال الخمسة،الخمسة التي يقول عنها المؤلف 
 ."بالياءفأما التثنية فترفع باأللف وتنصب وتخفض "

ليخف الحجم، وتقل  ،صرواإلنسان بصدد أن يختصر ويعت ،قد يقول قائل: الفصل كله تكرار، ال حاجة له
يضعون للمتعلمين يصنفون المتعلمين إلى ولذا  ؛نقول: تقليب العلم على وجوه ال شك أنه يفيد الطالبالحروف، 

هذا  :ما جاء في كتب الطبقة األولى، ما يقولون وكتب الطبقة الثانية يتكرر فيها طبقات، وكل طبقة لها كتب، 
القطر وفيها ما  :منهال هذا الكتاب الذي معنا، الطبقة التي تليهم لهم كتب المبتدئين لهم كتب، مث تكرار، فمثاًل 

مقصود هذا تكرار ال نأخذ إال الزوائد، ال، يعني تكرار العلم وتقليبه على أكثر من وجه  :الفي هذا الكتاب، ما يق
األبواب التي مرت ذف بعض الجهات العلمية من ح هذه الطريقة، أما ما يسلك اآلن فيألنه يثبت ب ؛ألهل العلم

إيش المانع بحيث ال تتكرر،  على أبوابيقتصرون في الفقه على أبواب، وفي الحديث  في العلوم األخرى، فمثاًل 
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ذا الكالم الذي ذكره المؤلف ولذا كل ه ؛أن يتكرر كتاب الطهارة في الفقه والحديث ويتكامل العلمان؟ هذا األصل
واحدة مّل تم ضبطه بحيث ال يمل طالب العلم، لو جيء به على هيئة ه جاء به على وجٍه آخر ليلكن تقدم؛

، أسلوب ملل، هذه طريقة، هذا منهجغير لكن اإلتيان به على أكثر من وجه بحيث يفهمه من  طالب العلم؛
ال يكفي، إيش المانع  :في فن خالص يكفي يا أخي، نقول ا، وبعض الناس يطالب أنه إذا شرح كتابً ألهل العلم

وفي كل كتاب ما يميزه عن اآلخر، كتاب المختصر يكون اللبنة األولى،  ؟شرح أكثر من كتاب في فٍن واحدأن ي
تجدون نص هذا  ،ولذا لو تقرؤون في متممة هذا الكتاب، متممة اآلجرومية ؛يضيف لبنات إليهيليه والذي 

رومية في أول األمر، رأ اآلججرت عادتهم بأن تقالكتاب موجود هناك، مع أنه زيد فيه مباحث في كل باب، 
وبعضهم بدل المتممة القطر، فيه زيادات، وبعد القطر األلفية، وبعض الجهات بعدها، بعض الجهات المتممة 

لكي يثبت، وهنا في الكتاب الصغير  ؛اابن الحاجب، المقصود أنهم يكررون العلم الواحد مرارً الملحة، وبعضها 
 جاورين لتثبت هذه المعلومات.في موضعين مت اكرر المعلومات مرارً 

 ."وينصب ويخفض بالياء ،وأما جمع المذكر السالم فيرفع بالواو"
، فالمفتوح ما (مررت بالزيدين)، و(رأيت الزيدين)و (جاء الزيدان)وينصب ويجر بالياء،  ،باأللفيرفع نعم المثنى 

بعض العرب يلزم المثنى األلف، لى عاأللف، يعني باستمرار قبلها المكسور ما بعدها، وبعضهم يلزم المثنى 
لغة من يلزم المثنى من لعل  ((ال وتران في ليلة)) [( سورة طوه35)]}ِإْن َهَذاِن َلَساِحَراِن{: وعليه قراءةاأللف، 
ذا خففت ة من الثقيلةمخفف)إن( إيش يصير؟ ألن  (إن هذان)لكن على قراءة التخفيف:  ،األلف ماذا  (إن)، وا 

  .على قلةلكنه  مل، قد تعمل؛يقل العيكون لها؟ 
 فقوووووووووووووووووووووووووووووووووووول العمووووووووووووووووووووووووووووووووووووولا  (إنّ )وخففووووووووووووووووووووووووووووووووووووت 

 

 ................................................ 
 

وجمع ، إعرابها كما مّر، (مررت بالزيدين)، و(رأيت الزيدين)فهو من الكثير لما خففت ما عملت، وقد تعمل، 
و، ونصبها وجرها بالياء عها بالوافرف (بالمسلمينمررت )، و(رأيت المسلمين)و (جاء المسلمون )المذكر السالم 

 لكن الفرق بين التثنية والجمع أن النون في التثنية مكسورة، والنون في الجمع مفتوحة. كالتثنية؛
 ونوووووووووووووووووووون مجمووووووووووووووووووووٍع وموووووووووووووووووووا بوووووووووووووووووووه التحوووووووووووووووووووق

 

 فوووووووووووووووووووووافتح وقوووووووووووووووووووووّل مووووووووووووووووووووون بكسوووووووووووووووووووووره نطوووووووووووووووووووووق 
 

 
............................................. 

 

 بعوووووووووووووووووووووووووووووينِّ وقووووووووووووووووووووووووووووود جووووووووووووووووووووووووووووواوزت حووووووووووووووووووووووووووووود األر  
 

 
 ونوووووووووووووووووووووون موووووووووووووووووووووا ثّنوووووووووووووووووووووي والملحوووووووووووووووووووووق بوووووووووووووووووووووه

 

 بعكوووووووووووووووووووووووووووووووووووس ذاك اسوووووووووووووووووووووووووووووووووووتعملوه فانتبوووووووووووووووووووووووووووووووووووه 
 

 "....وتخفض. ،وتنصب باأللف ،وأما األسماء الخمسة فترفع بالواو"
 من المثنى والجمع، الثالث األسماء الخمسة. قضيناالثالث  ؟إيش الثالث

 ."باأللف وتخفض بالياء بوأما األسماء الخمسة فترفع بالواو وتنص"
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رأيت أباك )وتنصب باأللف،  (فوك وذو مالجاء أبوك وأخوك وحموك و )بالواو، عرابها بالحروف، ترفع هذا إ 
نها أسماء، أل ؛هنا ما في جزميعني الخ، وتجزم بأي شيء؟ (..مررت بأخيك وأبيك) ( وتجر بالياء،وأخاك وحماك

  :أن هذه األسماء الخمسة بعضهم يلزمها األلف اوعرفنا سابقً  صحيح،
 باهوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووا وأبوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووا أباهووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووواإن أ

 

 ............................................. 
 

  :ومنهم من يعربها بالنقص
 بأبووووووووووووووووووووه اقتوووووووووووووووووووودى عوووووووووووووووووووودّي فووووووووووووووووووووي الكوووووووووووووووووووورم

 

 ............................................. 
 

 ."وأما األفعال الخمسة فترفع بالنون، وتنصب وتجزم بحذفها"
ن   بحذفها،وتنصب وتجزم فترفع بثبوت النون،  لة الخمسة وهو أدق،شئت فقل: األمثاألفعال الخمسة، وا 

، فترفع (التلميذان لم يذهبا إلى المدرسة)، و(التلميذان لن يذهبا إلى المدرسة)، و(التلميذان يذهبان إلى المدرسة)
 بحذفها على ما مّر.بثبوت النون وتنصب وتجزم 

ذا كان  ان اإلعراب معنوي  يختلفون في كون اإلعراب معنوي أو حسي، فإذا كاهم  كانت هذه الحركات عالمات، وا 
تغيير معنوي؟ وما يظهر من هذه الحركات هل هذا  إلعراب، وتعريفهم لإلعراب: تغيير،فهي نفس ا احسي  

 بهذه العالمات، مسألة خالفية بين العلماء، األمر سهل ما في إشكال.حسي عالمات على ذلك المعنوي، أم أنه 
 ."لباب األفعا"

 ،المعرباتفي بيان شرع واإلعراب وأقسامه الكالم عن الكالم وأقسامه،  -رحمه هللا تعالى-لما أنهى المؤلف 
باألسماء، المعرب من وا عراب األفعال لشبهها األسماء واألفعال، أن اإلعراب من أقسام الكلم يتناول وعرفنا 

رع يشابه، فاألولى أن يقدم الكالم على األسماء الذي ، يعني مضاامضارعً  وهولذا سم ؛األفعال لمشابهته األسماء
قليل بالنسبة للكالم في ألن الكالم فيها  ؛لكنه قدم األفعال ،االسمهو األصل، ويؤخر ما أعرب من أجل مشابهته 

 وهو كالم كثير، أما بالنسبة ،األسماء، فأراد أن يفرغ من هذا الكالم القليل ليتفرغ لتفصيل ما يتعلق باألسماء
الفرق بين األفعال  "باب األفعال"قال:  له في هذا الباب الذي هو اإلعراب،للقسم الثالث وهو الحرف فال مدخل 

 هم تواطئوافعل ماض. لماذا ال نقول: عمل ماض،  :باب األعمال؟ ضرب :لماذا ما قالاألفعال واألعمال، 
: عمل فعل أمر، ولم يقولوا :بفعل مضارع، واضر  :فعل ماض، ويضرب :ضرب (أفعال)على هذه الكلمة 

 :الجوارح والقلوب والتروكمن العمل، فالعمل يتناول  ألن الفعل أخص ، وعمل أمر؛وعمل مضارع ،ماض
 قعوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووودنا والنبووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووي يعموووووووووووووووووووووووووووووووووووووووولا  إذا

 

 فوووووووووووووووووووووووووووووذاك منوووووووووووووووووووووووووووووا العمووووووووووووووووووووووووووووول المضوووووووووووووووووووووووووووووللا  
 

مل أعم عمل، الصيام من أفضل األعمال، المقصود أن الع -عليه الصالة والسالم-سمى ترك العمل مع النبي 
الذي هو أقسام الكالم، تقسيم ، ولم يقولوا: عمل، والتقسيم السابق (فعل)ولذا كل تواطئوا على كلمة  ؛من الفعل
المبني على االستقراء هذا التقسيم في ى اسم وفعل وحرف جاء لمعنى تقدم أن سببه أو وجه الحصر الكالم إل

فإن لم تفد معنًى في نفسها فهي الحرف، نفسها أو ال تفيد، في معنًى تفيد التام مرد ذلك إلى أن الكلمة إما أن 
ن أفادت معنًى في نفسها إن اقترن بحدث فهو  ن لم يقترن بحدث فهو االسم، ودرسنا هذا اليوم فيما وا  الفعل، وا 

 ويقترن بالحدث وهو الفعل.معنًى في نفسه يفيد 
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 ."األفعال ثالثة: ماض ومضارع وأمر"
: يعني حصل الفعل في زمن الماضي لزمن ثالثة، هل يمكن أن يوجد رابع؟ ماضومضارع وأمر،  نعم، ماض

ال قد يأتي الفعل بصيغة  ه، ضرب(اضرب زيد عمرً )تكلم، التكلم، المتقدم والسابق لزمن ال وانتهى، هذا األصل، وا 
( سورة 2)] َفاَل َتْسَتْعِجُلوُه{}َأَتى َأْمُر َّللّاِ كما في قوله تعالى:  ،الماضي ويراد به المستقبل لتحقق الوقوع فكأنه واقع

 :والمضارع ،، هذا الماضي(اضرب زيد عمرً ) عل الماضي للحدث الذي مضى وانتهى،لكن األصل في الف [النحل
في الحال اآلن ، يضربه (ايضرب زيد عمرً )في الحال واالستقبال، االستقبال، أو  هو ما دل على حدٍث في الحال

هل يمكن إذا قلت لولدك أو  (ااضرب زيدً ) للمستقبل وهو األمر: ضما تمح :لثوالثا ،أو يضربه مستقباًل 
 (ااضرب زيدً ) :لو قّدر أنه ضربه وانتهى وقلت له يكون قد ضربه وانتهى؟ (ااضرب زيدً ) :لغالمك أو لمتبوعك

ن يكون قد مضى، ولذا الزمن ال يخلو إما أ ؛مرّده إلى االستقراءإنشاء أمر جديد، والحصر في األفعال الثالثة 
ما أن يكون الح   :ال أو في االستقبالوا 

 مووووووووووووووووا مضووووووووووووووووى فووووووووووووووووات والمؤموووووووووووووووول غيووووووووووووووووب  
 

 ولوووووووووووووووووووووووك السووووووووووووووووووووووواعة التوووووووووووووووووووووووي أنوووووووووووووووووووووووت فيهوووووووووووووووووووووووا 
 
 

أهل العلم إلى ثالثة أقسام، ما في غير األوقات الثالثة، ال يمكن أن يأتي أحد بوقت رابع، يعني الماء لما قسمه 
يحتمل  طاهر وطهور ونجسة: ثالثوالأنه قسمين، ب :قوليهذا الذي  : طاهر ونجسومنهم من قسمه إال قسمين

يمكن أن بين أيدينا ما التي لكن بالنسبة إلى األفعال الثالثة  ابن رزينة المشكوك فيه؛؟ نعم زاد نعم، كيفرابع؟ 
 ماضٍ "وهو الحال، ألن الزمان إما أن يكون قد مضى، أو سيأتي أو بينهما  بالتتبع واستقراء؛ ،ايزيد رابع أبدً 

يحتمل  ألنه في الحال ؛متقدم على أخويه، وثّنى بالمضارعلزمانه، فزمانه  اقدم الماضي نظرً  "ومضارع وأمر
لالستقبال وهو آخر  ضمتمحألنه  ؛خر األمرآاألمرين الحال واالستقبال، والحال متقدم على االستقبال، و 

تلزم التقدم في الذكر، ضرب وانتهى، يعني يعني التقدم في الوقت يسلوقته،  انظرً ، قدم الماضي ظاهر األزمنة،
األحد والسبت والثالثاء واالثنين؟ ال، هكذا بالترتيب حسب وقوعها في الزمان، حسب تقدمها  :أن تقولهل يمكن 

ال ال؟ إذً في الز  المضارع في تقدم على غيره، هو م اإذً  ،زمنه مضىالماضي  امان ترتبها في الذكر، صح وا 
الحال  احتمالين،لكن باعتبار أن له  ضارع المستقبل ال يختلف عن األمر؛يعني المالحال أو االستقبال، 

 :، لو قيلنظير ذلكاالستقبال،  ضمتمحلهذين النوعين  ألن القسم الثالث القسيم واالستقبال نظر إلى الحال؛
ة ضحمتمللذكورة، امرأة  متمحضتنظير بمحسوس، رجل  تنظير محسوس ما يخالف، وخنثى وامرأة، رجل

مشابهته للرجل من وجه، وباعتبار الخنثى باعتبار  احقه التقديم، وهذه حقها التأخير، إذً ، هذا متقدم لألنوثة
مشابهته للمرأة من وجه وقع في الوسط، وهذه األفعال، الماضي انتهى، المضارع منه ما هو في الحال ينبغي أن 

المضارع إلى قسمين، قسم يدرس لكن ما يمكن قسم  ،مرا يكون في االستقبال فيشبه األيكون في الوسط، ومنه م
ال مو ظاهر؟ ضرب ال هو يدرس في موضٍع واحد، ؟وقسم يدرس مع األمر في االستقبالفي الحال،   :ظاهر وا 

ترتيب األمثلة على ترتيب األفعال في الذكر، التمثيل  أمر، فعل :فعل مضارع، واضرب :فعل ماض، ويضرب
 والمتأخر تأخر مثاله.متوسط توسط مثاله، المقدم مقدم مثاله، وال


